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EKONOMİLER AÇILIYOR, ENDEKSLERİN YÜKSELİŞİ SÜRECEK mi?
Dünya’da korona virüs vaka sayılarında gerileme eğilimi devam ediyor. İtalya’da son birkaç gündür aktif vaka sayısında azalmalar devam
ederken Pazartesi günkü verilere göre hayatını kaybeden sayısı 333 olarak gerçekleşti. İspanya’da da dün yeni vaka sayısı 2793 olurken
bu sayının da Pazar gününe göre düştüğü ve bir ayın en düşük vefat sayısı yakınlarında sonuçlara ulaşıldığı gözlendi. Almanya’da ise
vaka sayısında nispeten sakin görünüm sürüyor. ABD’de toplam vaka sayısı 1 milyonu aşarken hayatını kaybeden kişi sayısında New
York’ta bir gerileme olduğu dikkat çekiyor. Yaşanan son gelişmelere göre ülkeler ekonomilerini kademeli şekilde açmaya ve kısıtlamaları
da yavaş yavaş kaldırmaya hazırlanıyor. İtalya İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, dün yaptığı açıklamada imalat ve inşaat sektöründe
bulunan işletmeleri 4 Mayıs'tan itibaren açmayı hedeflediklerini duyurdu. Fakat insanların toplu olarak bir arada bulunduğu restoran, bar
gibi işletmeler bir süre daha kapalı kalacak. Conte, okulların ise Eylül ayına kadar kapalı kalacağını belirtti. Almanya ise 800 metrenin
altındaki küçük perakendecilerin sosyal mesafe ve hijyen önlemlerine uydukları sürece yeniden açılmalarına izin verdi. Türkiye’de ise
görünüm olumlu şekilde gitmeye dünkü verilerle birlikte devam ediyor. Dünkü verilere göre yeni vaka sayısı 2131 olurken hayatını
kaybeden sayısı 100 altında kalmaya devam etti ve 95 oldu. Yoğun bakımdaki hasta oranı %2,29 olurken iyileşme oranı %30,1 ile önemli
bir oranda yükselmeye devam etti. Devam eden önlemlere sıkı şekilde uyulmaya devam edilirse bu gidişat ile Mayıs ayı ortasından
itibaren sürecin sonuna gelineceğine dair görünüm güçlenmiş olacak.
Korona virüs salgınından en büyük darbeyi yiyen Avrupa ülkeleri ile ABD’de ekonomilerin yeniden açılmasıyla ilgili planlar netleştikçe bu
durum riskli varlıklar üzerine yatırım iştahının da artmasına imkan veriyor. Dün Nasdaq ve S&P 500, Mart ayının başından bu yana en
yüksek seviyelerinde kapanış yaptı. Dow Jones, dünkü işlemlerde 21 Şubat'tan bu yana ilk kez 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine
çıktı. Tedbirlerin gevşetilmesi ve ekonomilerin yeniden açılmalarının erken olduğunu dile getiren bazı işletme sahipleri, epidemiyologlar
ve politikacıların eleştirisiyle karşılaşılsa da ABD’nin Güney'inde bulunan birkaç eyalet bazı işletmelerin ve kamusal alanların, son birkaç
hafta içinde yürürlükte olan sosyal mesafe önlemlerini hafifletmek için çok aşamalı bir süreci başlatarak kısıtlamaları azaltarak yeniden
açılmaya başlayacağını duyurdu.
Avrupa’da ise koronavirüse sınırlamalarının gevşetilmesine yönelik haberlerden gelen iyimserlikle endeksler günü yükselişle tamamladı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,64 artarak 5.846,79, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,13 değer kazanarak 10.660’a çıkarken
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,55'lik artışla 4.505’e yükseldi.
Geçen hafta vade sonu ve arz fazlalığı nedeniyle eksi fiyatları gören petrol fiyatları artan küresel petrol stoklarının önde gelen üretici
ülkelerin piyasayı üretim kısıntılarıyla dengeye getirmesini zorlaştırması ile birlikte dün tekrar varil başına 12 doların altına indi. Vadeli
petrol kontratları New York'ta yüzde 24 kadar düştü ve dört gün süren yükselişini durdurdu.
ABD hisse senedi vadelileri, petrol fiyatlarındaki yeniden yaşanan düşüşün küresel olarak görülen koronavirüs ile ilgili kısıtlamaların
hafifletilmesi konusundaki iyimserliğin gölgesinde kalmasıyla bu sabah %0.4-0,5 ekside hareket ediyor. Asya’da ise yükseliş hakim.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ilk işlem gününü
%2.54 yükselişle 101.267 seviyesinde
tamamladı. 15.1 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%3.79, sanayi endeksi ise %2.37 yükseldi.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan endeks dün 50 günlük üssel hareketli ortalamasını da
aşarak takibimizdeki 101.300 direncini test etti. Bugün yükselen trend desteği
99.600 üzerinde tutunma devam ederse yükseliş sürebilir. 101.300 üzeri
tutunma sağlanabilirse 102.800 önemli direnç noktası olacak. Yükselişin bu
seviye üzerinde devam etmesi halinde 103.500 ve 104.300 seviyelerini takip
edeceğiz. 101.300 altında tutunma oluşursa geri çekilmelerde 100.600 ve
99.400 destekleri izlenecek
Destekler: 100.600 / 99.400 / 98.500
Dirençler: 102.800 / 103.500 / 104.300

Haftanın ilk işlem gününe yurtdışında
ekonomilerin yeniden açılacağına dair
iyimser beklentiler ve Japonya merkez
bankasının sınırsız devlet tahvili alımları
yapacağının sözünü vermesinin etkisiyle
ABD vadelilerinin ve Asya endekslerinin
yükseliş tarafında olduğu gözlendi. Buna
paralel güne pozitif başlayan endeks,
günün devamında da yurtdışının olumlu
fiyatlamasını
sürdürmesinin
etkisiyle
yükselişini sürdürdü ve 100.000 eşiğini
geçti.
Endekste gün içinde 101.360 ile izlediğimiz
direnç seviyesine kadar ulaşıldı ve
kapanışta bu seviye yakınında yer aldı.
Yeni günde gelecek yeni veriler, korona
virüse ilişkin tedbirlerin gevşetilmesi ve
ekonomilerin açılmasına yönelik yeni haber
akışları endeks fiyatlamaları üzerinde etkili
olmaya devam edecek.
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Günün Gelişmeleri
Nisan ayı vadeli endeks 30 kontratı önceki
işlem gününü %2.13 yükselişle 118.625
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde Avrupa endekslerindeki
alımların devam etmesiyle 118.675 seviyesini gördü ve günü bu seviye
yakınlarında tamamladı. Kontratın yükselen trende değdiği gözleniyor. Yeni
günde 119.300 trend direnci geçilebilirse yükseliş devam edebilir. Bu durumda
yükseliş 120.600 ve 122.000’e doğru sürebilir. 119.300 altında kalıcılıkta
gelebilecek satışlarda 118.000 seviyesi ilk destek olarak izlenecektir.
Destekler: 118.000 / 116.600 / 115.000
Dirençler: 119.300 / 120.600 / 122.000

Haftanın ilk işlem gününe yurtdışında
ekonomilerin yeniden açılacağına dair
iyimser beklentiler ve Japonya merkez
bankasının sınırsız devlet tahvili alımları
yapacağının sözünü vermesinin etkisiyle
ABD vadelilerinin ve Asya endekslerinin
yükseliş tarafında olduğu gözlendi. Buna
paralel güne pozitif başlayan kontrat
günün devamında da yurtdışının olumlu
fiyatlamasını sürdürmesinin etkisiyle
yükselişini sürdürdü yükselen trend
direncini test etti.
Kontratta gün içinde 118.675 ile
izlediğimiz direnç seviyesine kadar
ulaşıldı ve kapanışta bu seviye yakınında
yer aldı.
Yeni günde gelecek yeni veriler, korona
virüse ilişkin tedbirlerin gevşetilmesi ve
ekonomilerin açılmasına yönelik yeni
haber akışları kontrat fiyatlamaları
üzerinde etkili olmaya devam edecek.
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Günün Gelişmeleri:
Nisan ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın ilk işlem gününü neredeyse
değişim
göstermeyerek
6.9868
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Haftanın ilk işlem gününde açılışla birlikte 6.95 seviyesini test eden kontratta
ardından bu seviye üzerinde hareketler devam etti ve gün 7.00 seviyesi
yakınlarında tamamlandı. Kontratta yükselişin sürmesi halinde 6.9900 ve 7.0200
direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası geri çekilmelerde ise 6.9400 ve 6.9000
destek seviyeleri söz konusu.
Destekler: 6.9400 / 6.9000 / 6.8800
Dirençler: 6.9900 / 7.0200 / 7,0500

Virüs kaynaklı etkilerle gelişmekte olan
ülke para birimleri üzerinde yaşanan
değer kaybı eğilimi sınırlı da olsa devam
ediyor. Bu bağlamda Türk Lirası üzerinde
de baskının sürdüğünü GOÜ para
birimlerinin genelinde olduğu gibi düşüş
yaşadığını gözlüyoruz. TCMB’nin 100
baz puan faiz indirimi yanında henüz
sonucu ortada olmayan swap anlaşması
beklentisiyle kurda yukarı yönlü eğilim
dün de devam etti ve bu bağlamda 7.00
seviyesi yakınlarında gün içinde eğilim
yine sürdü. Kontratta ise 6.95 test edilse
de yukarı yönlü hareketlerin yaşandığı
gözlendi.
Ülkemizde virüsün kontrol
altında olduğuna dair gelen son veriler
önümüzdeki
günlerde
yakından
izlenecek.
Bu bakımdan haftanın ikinci işlem
gününde de virüs kaynaklı haber akışını
yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Nisan ayı vadeli Altın kontratı, önceki işlem
gününü %0.31 düşüşle 1715.25 seviyesinde
tamamladı.
Spot ons Altın birçok ülke tarafından
koronavirüs kaynaklı ekonomik kilitlenmeleri
hafifletmeyi planlarının ortaya konması ile
riskli varlıklara yönelimin artması, tahvil
getirilerinin artması ve teşvik hamlelerinin
iyimserliği ile hatfanın ilk işlem gününde düştü.

Teknik Analiz:
Kontrat dün 1724 Dolar seviyesi denese de günün devamında kar satışlarının
etkisiyle geri çekildi ve günü 1720 destek hedefimizin altında kapattı. Kontratta
halen beklentimiz olan yükselişin sürmesi halinde 1732 ve 1740 direnç
seviyeleri takip edeceğiz. Olası geri çekilmelerde ise 1711 ve altına geçilirse
1705-1696 destek seviyeleri takibimizde olacak.
Destekler: 1711 / 1705 / 1696
Dirençler: 1732 / 1740 / 1752

Virüste zirveden dönüşün görüldüğüne dair
görüşler
ülke
ekonomilerinin
yeniden
açılmasına dair adımların atılmasına imkan
veriyor ve bu durum Altın’a kar satışı olarak
yansısa da Dünya’nın dört bir yanındaki
hükümetlerden eşi görülmemiş miktarda
merkez bankası ve mali teşvik gördüğümüz bir
ortamda ayrıca gelen olumsuz veriler ons Altın
talebini canlı tutabilir. Bu bağlamda kontratta
da geri çekilmeler olsa da ana yönün yukarı
olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.
Haftanın ilk işlem gününde virüs kaynaklı
haber akışını ve virüse karışı alınacak yeni
tedbirlerin etkilerini yakından izlemeyi
sürdüreceğiz.
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SISE, TRKCM, SODA, ANACM, DENCM: Değiştirme oranları ve ayrılma hakkı fiyatları açıklandı. Buna göre ayrılma
hakkı fiyatları; SISE 5.27 TL - ANACM 4.46 TL - TRKCM 3.47 TL - SODA 6.39 TL - DENCM 8.85 TL olarak belirlendi.
Değiştirme oranlarına göre ise;
1 TRKCM hissesine 0.67615 adet SISE
1 ANACM hissesine 0.88239 adet SISE
1 SODA hissesine 1.15997 adet SISE
1 DENCM hissesine 0.33089 adet SISE hissesi verilecek.
FROTO: 2020 yılı 1.çeyrek finansal sonuçları 4.5.2020 Pazartesi günü yayınlanacak.
DOAS: 27 Nisan 2020 tarihinde S&P tarafından yerel para cinsinden kredi notu Covid-19 salgınının etkileri nedeniyle
TrBB'den TrCCC+ seviyesine revize edilmiştir.

